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  I - COMPREENSÃO DA LEITURA  
 

TAREFA 1 
Ler as informações do folheto cultural e assinalar as afirmações com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 

Precisa de ideias de atividades para fazer? Aqui tem três sugestões para um fim de semana perfeito na 
capital portuguesa. 

 

 

 
tortilha 

Sexta - Experimentar novos sabores 
O JNcQuoi acaba de abrir no número 182 da 
Avenida da Liberdade e é mais do que um 
restaurante. São três pisos onde se também pode 
encontrar um bar, uma mercearia e uma loja de 
moda. Este é um novo espaço com várias atividades 
para fazer. Pode lá ir, experimentar e depois, 
mandar fotos todos os seus grupos de Whatsapp. 
Uma boa ideia para um fim de semana perfeito! 
A tortilha custa 12 euros. 
Local: JNcQuoi 
Horário: 12.00 – 00.00 (cozinha fecha às 23h) 
Contactos: http://jncquoi.com Morada: 
Avenida da Liberdade, 182 Transportes: 
metro, autocarros n. 32, 27 

 
 
 

 

Jogar xadrez com os especialistas 
A Padaria do Povo é um dos sítios mais na moda em 
Campo de Ourique, mas é mais conhecida pelos 
jantares de grupo e pela esplanada do que pelas 
atividades que organizam. Os sábados de xadrez, 
gratuitos e a partir das 21h30, são recomendados 
pela Associação de Xadrez de Lisboa e costumam 
reunir especialistas e amadores. Mas se preferir 
também pode jogar às cartas. 
Local: Padaria do Povo 

http://jncquoi.com/
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Ben-u-ron 1 g. comprimidos paracetamol 

 

 Horário: Seg-Qui 12.00-00.00. Sex 12.00-01.00. 
Sáb 15.00-01.00. Dom 15.00-00.00 
Contactos: apadariadopovo.weebly.com 
213620464 
Morada: Rua Luís Derouet, 20 A 
Transportes: autocarros n.9, 29, 42 

 

 

Ouvir música 
Os Slayer ajudaram a escrever a entrada do thrash 
metal na enciclopédia metálica. Ao longo da década 
de 80 lançaram clássicos do género como Hell 
Awaits (1985), Reign in Blood (1986) ou mesmo 
South of Heaven (1988), e apesar da idade   
continuam     em     forma. O     último disco, 
Repentless, saiu em 2015. Vai poder vê-los no 
domingo! 
Local: Coliseu dos Recreios 
Horário: 21h (11 de junho) 
Preço: 32€ 
Contacto: http://www.coliseulisboa.com 
213240580 
Morada: Rua das Portas de Santo Antão, 96 
Transportes: metro 

 

Retirado e adaptado de www.timeout.pt 

 
 V/F 

a) As três sugestões são de atividades que se podem fazer em Lisboa.  

b) O JncQuoi é apenas um restaurante antigo.  

c) Pode-se ir jantar ao JncQuoi depois das onze horas da noite.  

d) A Padaria do Povo é um local muito famoso pelos jogos de xadrez.  

e) Pode-se jogar xadrez na Padaria do Povo às vinte e uma horas, durante a semana.  

f) Já se pode comprar o disco mais recente dos Slayer.  

 
TAREFA 2 

Ler as informações sobre o medicamento Ben-u-ron e escolher com um ✔ a opção correta, de acordo 

com o folheto. 
 

http://apadariadopovo.weebly.com/
http://www.coliseulisboa.com/
http://www.timeout.pt/
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TAREFA 3 
Ler o aviso e retirar do texto as palavras com signifcado semelhante ao das frases. 

Apresentação: ben-u-ron 1 g. está disponível em embalagens de 20 unidades. 
 

Indicações: O ben-u-ron está indicado no tratamento de sintomas de gripe, de febres, 
dores de cabeça, de dentes, de ouvidos e musculares. 

 

Posologia: Deve tomar ben-u-ron 1 g comprimidos sempre de acordo com as instruções do 
médico. Deve falar com o seu médico ou farmacêutico quando tem dúvidas. ben-u-ron 1 
g. comprimidos, deve ser tomado por adultos. A dose habitual é de 1 comprimido 2 a 4 vezes 
por dia, de 4 em 4, 6 em 6 ou 8 em 8 horas. A dose máxima diária é de 4 comprimidos. ben-u-
ron 1 g. comprimidos é usado por via oral. 

 
Contra-indicações: sono; vómitos; reações alérgicas. 

 
O paracetamol não deve ser usado em situações de febre alta (superior a 39 °C) e febre de 
duração superior a 3 dias, excepto se receitado pelo médico. 

AVISO AOS UTENTES 

Em caso de adoecer, deve dirigir-se ao centro de saúde da sua área de residência, das 08:00 às 

20:00. A partir das 20:00, deve dirigir-se ao hospital. 

Em caso de emergência, intoxicação ou acidente grave, tem de se dirigir diretamente ao 

hospital. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. O que é o ben-u-ron? a) Gotas 
 b) Cápsulas 
 c) Comprimidos 

2. Posso tomar este medicamento 

quando tenho... 

a) ...febre e dores de estômago. 

b) ...febre, dores de costas e de dentes. 
 c) ...dores de cabeça, de dentes ou de ouvidos. 

3. Este medicamento é para ... a) ...todas as pessoas. 
 b) ...adultos. 
 c) ... adultos e crianças com mais de 5 anos. 

4. Só devemos tomar ben-u-ron a) ... 2 e 4 vezes por dia, de 4 em 4 ou 8 em 8 

horas. 
 b) ... 2 a 4 vezes por dia, de 4 em 4 horas. 
 c) ... 1 vez por dia de 4 em 4, 6 em 6 ou 8 em 8 

horas. 

5. Não devemos exceder... a) ...2 comprimidos diários. 
 b) ... 1 comprimido por dia. 
 c) ... 4 comprimidos por dia. 
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a). situação muito grave que resulta de comer ou beber um produto em mau estado:    
b). ir: 
c). utilizador de um serviço: 
d). ficar doente: 
e). zona onde mora: 

 

  II– COMPETÊNCIA ESTRUTURAL  
 

TAREFA 1 

O Mário e a Isabel estão a falar sobre alguns amigos. Ler o diálogo e assinalar com O o pronome correto 

em cada situação. 

 
Mário – Tens tido notícias da Lídia e da Cristina? 

Isabel - Encontrei-a/ as/ lhes no domingo passado. Elas queriam falar contigo e pediram-me/ te/ lhe 

o teu número de telefone. Ainda não me/ te/o telefonaram? 

Mário - Não. Mas então eu vou telefonar-os/ los/ lhes hoje à noite. 

Isabel - E o António? 

Mário - Está a fazer um curso em França. Mandou-me/ lhe/ lhes um postal e eu também já o/ lo/ lhe 

escrevi. 

Isabel - O André e a Marta estão bons? 

Mário – Têm andado muito ocupados porque mudaram de casa. Eu, a Susana e o João também lhes/ os/ 

vos ajudámos a levar as coisas. Agora, eles convidaram-vos/ nos/ lhes para jantar no próximo sábado. 

Isabel – Está bem! Acho que vou ligar-los/lhes/me daqui a bocado. Então e tu? Já acabaste o projeto que 

andavas a fazer? 

Mário – Sim! Acabei – lhe/no/o anteontem. Finalmente! Mas já comecei um novo. 

Isabel – Quando é que achas que lo/o/te vais terminar? 

Mário – Não sei, porquê? 

Isabel – Para combinarmos uma saída. 

 
TAREFA 2 
Completar o texto com os verbos no tempo e na forma corretos. 

 
Quando eu era adolescente,  (viver) numa pequena cidade perto do mar. Durante 

o ano,  (ser) um lugar calmo onde a vida passava lentamente.   (Haver) as 
aulas no liceu, os passeios a pé na praia, os bailes na passagem de ano e no Carnaval. Mas, em agosto, a 
vila  enchia-se  de  veraneantes  (1) de  cidades  próximas. Para mim,  (ser) o verdadeiro 
verão, a festa, a alegria. 
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De manhã  (estar), frequentemente, nublado, mas ninguém se importava, era uma   
das   invariáveis   (2)  das  nossas  férias.   Os  amigos  (encontrar-se) no café ou 
passeavam à beira-mar. Era bom... Era bom conversar, fazer planos para a tarde e sentir o cheiro a maresia 
(3). Às onze  e meia,   (vir) o sol. Havia um sabor a sal, a vento, a mar, misturado 
com o das bolas de Berlim (6) e batatas fritas, apregoadas pelos vendedores ambulantes, que percorriam a 
praia para cá e para lá, para lá e para cá. 

Mas esse tempo passou.  (Visitar), há dois anos, a cidade da minha adolescência e 
    (encontrar)  tudo  tão  diferente…  Tantos  prédios   altos  e   modernos!   O  que  é   que 

   (acontecer) às vivendas pequeninas naquela avenida à beira-mar? Tantos turistas, de várias 
nacionalidades! Onde estavam os veraneantes das cidades próximas? Só o cheiro a maresia continuava 
igual. E o sol, que teimava em aparecer só às onze e meia. 
Rita Coutinho 

Glossário: 
(1) Veraneantes – pessoas que passam o verão nalguma cidade ou noutro sítio para descansar. 
(2) Invariáveis – situação habitual ou que se repete. 
(3) Maresia – Cheiro do mar junto à costa. 
(4) Bolas de Berlim – Bolo cremoso, que se vende em muitas praias de Portugal. 

 
 

  III – PRODUÇÃO ESCRITA  
 

Ler o e-mail, imaginar que é o Júlio e responder à Vitória. O texto deve ter entre 80 a 100 palavras. 
 

 
 
 
 
 


